BIJLAGE 12

Brainstormmethodes

Om zoveel mogelijk ideeën te genereren voor concrete activiteiten, is het leuk om samen te
brainstormen. Manieren waarbij zoveel mogelijk jongeren een inbreng hebben, hebben de
voorkeur.
Let op! Bij een brainstorm wordt niet geoordeeld! Elk idee mag genoemd worden en niets is
gek. Het is dus nog niet de bedoeling om te kijken naar haalbaarheid of relevantie. Dat komt
later. Zorg ervoor dat de jongeren dit weten en dat ze elkaars ideeën nog niet gaan
beoordelen.
Methode 1 – Zoveel mogelijk ideeën
Geef iedereen een blaadje en een pen. Laat iedereen 5 minuten lang voor zichzelf ideeën
opschrijven over wat zij graag in hun directe omgeving voor een ander zouden willen doen.
Delen, opschrijven op flipover.
Nog nieuwe ideeën? Toevoegen!
Methode 2 – Associëren
Hang 7 grote vellen op met daarop de werken van barmhartigheid ( hongeren voeden,
dorstigen laven, naakten kleden, doden begaven, gevangen bezoeken, vreemden ontvangen,
zieken verzorgen),. Laat de jongeren steeds 3 minuten per vel ideeën opschrijven. Moedig de
jongeren aan om op elkaars ideeën door te fantaseren. Vind je zeven vellen te veel, dan kan
je ook een keuze uit de 7 werken maken.
Doelgroepenmethode
Als je het aantal mogelijkheden wat wilt beperken kan je ook van te voren zelf al 2 of 3
doelgroepen bedenken (en eventueel al benaderen). Deze methoden lijkt op de vorige
methode, maar hierbij maak je zelf alvast een vertaalslag naar mogelijke doelgroepen. Je kan
deze doelgroepen op groet vellen schrijven en de jongeren daar in groepjes ideeën bij laten
schrijven wat zij concreet voor hen zouden willen betekenen.
Kiezen
Uit alle verzamelde ideeën kan nu een keuze gemaakt worden. Een eenvoudige methode
daarvoor is:
Iedereen plakt een stickertje in een felle kleur bij de drie ideeën die hij of zij het leukst vindt.
Zo wordt direct zichtbaar welke ideeën de meeste aanhang hebben.
Over de drie populairste ideeën kan je eventueel nog even doorpraten. Ten slotte wordt er
door stemming gekozen.

